
Polkadottdronningen Kusama er verdenskjent for sitt univers av friske farer og viltvoksende 
mlnstre som dekker overflaten og sprer seg utover hele rom. I midten av denne 
grensesprengende visuelle verden står Kusama selv. Denne lille japanske damen er unik og 
banebrytende kunstpersonlighet, hvis arbeid i over 60 år har spilt en sentral rolle i utviklingen av 
samtidskunst. 

Kusama finner sine motiver i den indre virkeligheten. Siden hennes tid i sentrum av kunstnere i 
New York har hennes kunst vært om temaene : Fantasier om uendelighet, svimlende rom man 
kan forsvinne i og lengselen etter å bli slukt av verden. 

I Norge finner du kunsten hennes flere steder. I Oslo er det en installasjon kjøpt inn av 
sparebankstiftelsen. Den heter Hymn of life og er et uendelighetsrom. 

I tillegg finner du et av hennes mest kjente temaer – gresskaret på Henie Onstad museet. 

På Kistefoss museum finner du Nordens største Kusama-skulptur. Den bærer navnet Shine of life . 
Dette verket er laget til Kistefos og er inspirert av vann, natur og industrien på området. 

Alle foto er tatt av Gro W

https://youtu.be/85-_M_BJH1U


«Da jeg dro til New York, ga moren 

min meg 100.000 yen og sa at jeg 

aldri skulle sette mine føtter i huset 

hennes igjen»

Hun har samarbeidet med flere av Louis Vuittonbutikker og Marc Jacobs 
laget flere kleskolleksjoner med Kusamas klær. 

Yayoi Kusamas liv har ikke vært enkelt. For en som ser verkene til den nå 93 
år gamle samtidskunstneren for første gang, vil nok de polkadottkledde 
rommene, de fascinerende lysinstallasjonene eller de store kunstobjektene 
hennes umiddelbart vekke assosiasjoner til en merkelig sjel. Det vil nok 
heller ikke hjelpe å se at hun har rødt lego-inspirerte hår og fotside 
polkadottkjole. Dessverre stemmer inntrykket og Kusama har levd mange 
år på mentalsykehus. Heldigvis har de her gitt henne et maleverksted så 
hun kan fortsette å glede verden med sine fargerike kunstverk. 



Født i Japan  22.mars 1929
16 år vinner hun en malekonkurranse og får bekreftelse på at hun kan 
male. 
Flyttet til USA i november 1957 etter å ha skrevet brev til en amerikansk 
kunstner hun hadde sett i en bok hjemme i Japan. Det utrolige var at 
denne Georgia O’Keeffe svarte og betalte flybilletten til Kusama til USA. 
De to ble venner for resten av livet. 
I 1973 flytter hun hjem til Japan igjen for godt. 

foto Gro W



Yayoi Kusama

https://www.youtube.com/watch?v=Els2gFMTU-Y


Kusama visste allerede som liten jente at hun ville bli kunstner. Hun blir nå 
kalt prinsessen av polkadotter. Det refererer til alle prikkene/dottene hun 
tegner over alt på sine malerier, skulpturer, installasjoner og opptredener. 

Kusama har dessverre fra hun var veldig ung lidd av psykoser. For å 
overkomme sine verste mareritt og redsler begynte hun å male. Hun malte 
sitt eget rom fullt av dotter. Det ga henne en ro. 

Hun har særlig to favoritt temaer i sine arbeider- det ene er gresskar og det 
andre er virus, bakterier og pollen. Alt er selvfølgelig dekorert med dotter. 
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Håndmalte prikker over hele 
veggen



Du skal tegne ditt eget Kusama gresskar.

Bruk komplementærfarger på bakgrunn og gresskaret. 

Tegn et stort A3 gresskar. Du skal fylle arket. 

Dekorer gresskaret med nøyaktige dotter. 


